
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15 вересня 2014 року 

№ 1106

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2015 рік

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

галузь "Освіта" код ЄДРПОУ 02147629

гривень

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі

1 2 3 4 5 6

За рахунок коштів загального фонду

КФК 010117 "Органи виконавчої влади в м. Києві"

Поштові марки 2210 6250,00 - січень-грудень 58.19.1

Поштові конверти 2210 350,00 - січень-грудень 17.23.1

Всього по КЕКВ 2210: 6600,00

Послуги телефонного зв'язку (послуги 

передавання даних і повідомлень - послуги 

стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і 

користування) 2240 58100,00 - січень-грудень 61.10.1

Телекомукаційні послуги інтегрованого зв'язку 

"Інтернет" (послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами) 2240 14400,00 - січень-грудень 62.02.3

Надання послуг із супроводу програмного 

забезпечення (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного забезпечення) - 

ГІОЦ 2240 14600,00 - січень-грудень 62.02.2

Надання послуг із супроводу програмного 

забезпечення (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного забезпечення) - 

Програмно-цільовий метод бюджетування 

(ПЦМ) 2240 6000,00 - січень-грудень 62.02.2

Надання послуг із супроводу програмної 

системи (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного забезпечення) - 

МАК 2240 6500,00 - січень-грудень 62.02.2

Інформаційні послуги (надання статистичної 

інформації) 2240 1600,00 - січень-грудень 63.99.1

Послуги з обслуговування та утримання 

приміщення (приміщення на б-р. Т.Шевченка, 

3) - (послуги щодо очищування, інші) 2240 110800,00 - січень-грудень 81.29.1

Відшкод.посл.за фактичне використання 

(орендна плата) приміщень (Хрещатик, 12; 

Дехтярівська, 31) - (послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у лізинг 

нерухомості) 2240 37900,00 - січень-грудень 68.20.1

Інші комунальні послуги (технічне 

обслуговування внутрішньо-будинкових 

систем опалення - по вул. Хрещатик, 12; 

Дехтярівська, 31) 2240 21800,00 - січень-грудень

81.29.1; 

33.12.1

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Примітка

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=62.02.3&type=code
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Інші комунальні послуги (охорона та технічне 

обслуговування приміщення - по вул. 

Дегтярівська, 31 А) 2240 16500,00 - січень-грудень

81.29.1; 

33.12.1

Всього по КЕКВ 2240: 288200,00

Видатки на відрядження  2250 24,00 - січень-грудень 69.20.2

Всього по КЕКВ 2250: 24,00

Відшкодування послуг теплопостачання (б-р 

Т.Шевченка, 3; Хрещатик, 12; Дегтярівська, 

31) - (постачання пари та гарячої води 

трубопроводами) 2271 224900,00 - січень-грудень 35.30.1

Всього по КЕКВ 2271: 224900,00

Відшкодування послуг водопостачання та 

водовідведення (б-р Т.Шевченка, 3; Хрещатик, 

12; Дегтярівська, 31) - (обробляння та 

розподілення води трубопроводами) 2272 3400,00 - січень-грудень 36.00.2

Всього по КЕКВ 2272: 3400,00

Відшкодування послуг електропостачання (б-р 

Т.Шевченка, 3; Хрещатик, 12; Дегтярівська, 

31) - (розподіляння електричної енергії) 2273 121300,00 - січень-грудень 35.13.1

Всього по КЕКВ 2273: 121300,00

Пеня 2800 3000,00 - січень-грудень

Судові стягнення 2800 24600,00 - січень-грудень

Всього по КЕКВ 2800: 27600,00

Всього по КФК 010117: 672024,00

КФК 070802 "Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти"

Програма "Нагороджувальна атрибутика":

Грамоти та Подяки ДОНМС для нагородження 

школярів та працівників освіти м. Києва 2210 28000,00 - січень-грудень 58.19.1

Рамки для Грамот та Подяк ДОНМС 2210 8474,00 - січень-грудень 22.29.2

Всього: 36474,00

Програма "Загальноміські заходи, що будуть проводитись 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту ВО КМР (КМДА)":

Концерт дитячих художніх колективів 

навчальних закладів міста Києва «На крилах 

творчості» - придбання дипломів та призів для 2210 10000,00 - січень-грудень 17.29.1
ІV міський фестиваль-конкурс «Маю честь», 

присвячений Дню захисника Вітчизни - 

придбання дипломів та призів для переможців 2210 3100,00 - січень-грудень 17.29.1
Конкурс-фестиваль «Діалог держав: 

партнерство в освіті» - придбання грамот, 

подяк, сувенірної продукції та призів для 2210 7000,00 - січень-грудень 17.29.1
Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування - 

придбання подарунків 2210 99900,00 - січень-грудень

Всього: 120000,00

Відділ "Координаційний центр інформаційно- комунікаційних технологій": 
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Офісний папір (папір для друкування та 

копіювання та інш.) 2210 250,00 - січень-грудень 17.12.7

Господарські товари (засоби мийні, засоби для 

чищення та прибирання) 2210 250,00 - січень-грудень

17.12.1; 

20.41.3; 

22.29.2

Всього: 500,00

Відділ "Інспекція закладів освіти при Департаменті освіти і науки, молоді та спорту": 

Господарські товари (засоби мийні, засоби для 

чищення та прибирання) 2210 2000,00 - січень-грудень

17.12.1; 

20.41.3; 

22.29.2

Офісний папір (папір для друкування та 

копіювання та інш.) 2210 1499,00 - січень-грудень 17.12.7

Всього: 3499,00

Відділ "Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація": 

Господарські товари (засоби мийні, засоби для 

чищення та прибирання) 2210 5000,00 - січень-грудень

17.12.1; 

20.41.3; 

22.29.2

Канцелярські товари, офісний папір (олівці, 

ручки кулькові, папір для друкування та 

копіювання та інш.) 2210 5000,00 - січень-грудень

32.99.1; 

17.12.7

Всього: 10000,00

Всього по КЕКВ 2210: 170473,00

Відділ "Координаційний центр інформаційно- комунікаційних технологій": 

Відновлення та заправка картриджів 

(ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності) 2240 2900,00 - січень-грудень 33.12.1

Всього: 2900,00

Відділ "Інспекція закладів освіти при Департаменті освіти і науки, молоді та спорту": 
Відновлення та заправка картриджів 

(ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності) 2240 7200,00 - січень-грудень 33.12.1

Всього: 7200,00

Відділ "Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація": 

Відновлення та заправка картриджів 

(ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності) 2240 4400,00 - січень-грудень 33.12.1

Всього: 4400,00

Програма "Програмне забезпечення":

Послуги продовження делегування доменних 

імен та послуги хостингу 2240 3500,00 - січень-грудень 72.60.0

Послуги аналітичної системи по обробці 

статистичної звітності - "АС - "Школа" 2240 21800,00 - січень-грудень 62.02.2

Оплата послуг з впровадження програми  

«Освіта Києва» 2240 99900,00 - січень-грудень 62.09.2Оплата послуг з впровадження програми  

«Електронного дитячого садочка»: І етап 

«Харчування» 2240 99900,00 - січень-грудень 62.09.2
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Послуги по забезпеченню електронного 

документообігу та електронного підпису 

(видача Сертифікату ЕПЦ (підпис або печатка, 

підпис без печатки) 2240 23800,00 - січень-грудень 62.09.2

Всього: 248900,00

Програма "Загальноміські заходи, що будуть проводитись 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту ВО КМР (КМДА)":

ІV міський фестиваль-конкурс «Маю честь», 

присвячений Дню захисника Вітчизни - 

автотранспортні витрати, забезпечення 

звукотехнічним обаднанням 2240 11900,00 - січень-грудень

49.42.1/ 

90.02.1

ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") - 

харчування та автоперевезення учасників 2240 30000,00 - січень-грудень

56.10.1/ 

49.39.3

Участь команди м. Києва у Всеукраїнській 

дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

"Сокіл" ("Джура") (о.Хортиця) - 

автоперевезення учасників 2240 5000,00 - січень-грудень 49.39.3

Спортивний вихідний лідерів учнівського 

самоврядування "Нам Україна вище над усе" - 

автотранспортні послуги та забезпечення 

спортивним інвентарем, звукотехнічним 

обладнанням 2240 5000,00 - січень-грудень

49.39.3/ 

90.02.1 

Заходи у рамках національно-патріотичного 

проекту "Нам Україна вище над усе" - 

автотранспортні послуги та забезпечення 

спортивним інвентарем, звукотехнічним 

обладнанням 2240 10000,00 - січень-грудень

49.39.3/ 

90.02.1 

Київський відкритий фестиваль  повітряних 

зміїв "Змієрія - 2015", присвячений Дню Києва 

- автотранспортні та експлуатаційні послуги 2240 10000,00 - січень-грудень

49.39.3/ 

90.02.1 Міський конкурс серед старшокласників 

«Київський вальс», присвячений Дню Києва - 

експлуатаційні послуги та виготовлення 

нагородних кубків 2240 8500,00 - січень-грудень 90.02.1  

ХІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої 

журналістики «Прес-весна на Дніпрових 

схилах» - проживання та харчування учасників                  2240 20000,00 - січень-грудень 55.10.1

Міське свято до "Дня працівників освіти" - 

допоміжні експлуатаційні послуги 2240 25600,00 - січень-грудень 90.02.1

Всього: 126000,00

Всього по КЕКВ 2240: 389400,00

Відділ "Координаційний центр інформаційно- комунікаційних технологій": 

Видатки на відрядження 2250 1600,00 - січень-грудень 69.20.2

Всього: 1600,00

Відділ "Інспекція закладів освіти при Департаменті освіти і науки, молоді та спорту": 

Видатки на відрядження 2250 900,00 - січень-грудень 69.20.2

Всього: 900,00

Всього по КЕКВ 2250: 2500,00
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Відділ "Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація": 

Відшкодування послуг теплопостачання                                  

(постачання пари та гарячої води 

трубопроводами) 2271 12700,00 - січень-грудень 35.30.1

Всього по КЕКВ 2271: 12700,00

Відділ "Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація": 

Відшкодування послуг водопостачання та 

водовідведення (обробляння та розподіляння 

води трубопроводами) 2272 600,00 - січень-грудень 36.00.2

Всього по КЕКВ 2272: 600,00

Відділ "Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація": 

Відшкодування послуг електропостачання 

(розподіляння електричної енергії) 2273 2400,00 - січень-грудень 35.13.1

Всього по КЕКВ 2273: 2400,00

Програма "Загальноміські заходи, що будуть проводитись 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту ВО КМР (КМДА)":

Міське свято до "Дня працівників освіти" 2282 99900,00 - січень-грудень 90.04.1

Міське свято "День позашкільника" 2282 74500,00 - січень-грудень 90.04.1

Всього по метод.робота: 174400,00

Всього по КЕКВ 2282: 174400,00

Всього по КФК 070802: 752473,00

КФК 070803 "Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом"

Господарські товари (засоби мийні, засоби для 

чищення та прибирання) 2210 1800,00 - січень-грудень

17.12.1; 

20.41.3; 

22.29.2

Канцелярські товари, офісний папір (олівці, 

ручки кулькові, папір для друкування та 

копіювання та інш.) 2210 1000,00 - січень-грудень

32.99.1; 

17.12.7

Всього по КЕКВ 2210: 2800,00

Відновлення та заправка картриджів 

(ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності) 2240 6400,00 - січень-грудень 33.12.1

Всього по КЕКВ 2240: 6400,00

Відновлення та заправка картриджів 

(ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності) 2250 5000,00 - січень-грудень 33.12.1

Всього по КЕКВ 2250: 5000,00

Всього по КФК 070803: 14200,00

КФК 070804 "Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти"

Господарські товари (засоби мийні, засоби для 

чищення та прибирання) 2210 7800,00 - січень-грудень

17.12.1; 

20.41.3; 

22.29.2

Канцелярські товари, офісний папір (олівці, 

ручки кулькові, папір для друкування та 

копіювання та інш.) 2210 5000,00 - січень-грудень

32.99.1; 

17.12.7

Всього по КЕКВ 2210: 12800,00

Відновлення та заправка картриджів 

(ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності) 2240 15400,00 - січень-грудень 33.12.1
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Всього по КЕКВ 2240: 15400,00

Всього по КФК 070804: 28200,00

Разом по загальному фонду: 1466897,00

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)

КФК 010117 "Органи виконавчої влади в м. Києві"

Придбання комп’ютерної техніки 3110 100000,00 - березень-грудень 26.20.1

Всього по КЕКВ 2210: 100000,00

Всього по КФК 010117: 100000,00

Разом по спеціальному фонду: 100000,00

1566897,00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від № б/н

В. Челомбітько

Р. Сорокун

ВСЬОГО без проведення процедури 

закупівель передбачено на 2015 рік:

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів


